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  1: FREEDOM RUN – LIBERTY LOOP 2022, 18 SEPTEMBER 

 
 
Op 18 september 2022 vindt dit jaar de Freedom Run - Liberty Loop 
plaats. Een recreatieve loop over vier afstanden en weer vernoemd 
naar onze bekende veteranen Bill, Joe en Armando. Om 10:30 uur zal 
bij Centrum Hofdael het eerste startschot gelost worden voor de 
kinderloop (1 Mile), daarna volgen de 10, 8 en 4 Miles. 
 
Ook deze editie gaat een eerbetoon worden aan onze bevrijders. In 
september 1944 is in de bossen, waar gelopen gaat worden, ongekend 
fel gevochten. Duitse troepen probeerden te voorkomen dat de 
geallieerden door konden breken. Bijzonder moedige mannen 
sneuvelden in deze strijd. In het gebied tussen Geldrop en Mierlo, waar 
zich het grootste gedeelte van het parcours bevindt, maar ook tussen 
de weilanden en in onze straten werd heldhaftig gestreden. Als 
deelnemer aan de Liberty Loop - Freedom Run treedt jij ook dit jaar in 
de voetsporen van onze bevrijders. Je voelt letterlijk dat “bewegen in 
vrijheid” bijzonder is. 
 
Inschrijven 
De online inschrijving start op maandag 6 juni via www.inschrijven.nl. 
De inschrijving sluit op donderdag 15 september. Na-inschrijving op 
zondag 18 september is niet mogelijk. Het maximum aantal 
inschrijvingen is beperkt tot 500. Kosten zijn slechts € 5,00. 
 
Lees meer en het laatste nieuws op de website van de Freedom Run. 

 

http://www.inschrijven.nl/
https://www.libertyloop.nl/


  2: HARDLOPEN OP EEN LEGE MAAG. EEN GOED IDEE? 
Bron: https://www.prorun.nl/gezondheid/  
 
Is hardlopen op een lege maag echt een goed idee? 
 
Over de voordelen van nuchter hardlopen wordt veel gesproken, maar 
er zijn ook wat kanttekeningen te maken. Het lastige in dit soort 
discussies is dat vooraanstaande doctoren en inspanningsfysiologen het 
kunnen aanprijzen, maar dat bijvoorbeeld diëtisten er regelmatig 
tegen zijn. 
 
Zoals vaak ligt volgens mij de waarheid in het midden. Ik ben 
voorstander van af en toe nuchter sporten, vooral als jij je daar ook 
goed bij voelt en als je dat slim doet. Om zelf hierin een keuze te 
kunnen maken is het handig te weten wat ‘slim’ is. Hieronder leg ik dat 
uit. 
 
Nuchter hardlopen: waarom zou je dat überhaupt doen? 
Een inspanning doen, voordat je wat eet is niet zo baanbrekend. 
Vroeger, toen we ons eten nog zelf moesten verzamelen of doden, 
deden we niet anders. Voordat we iets konden eten struinden we 
urenlang door de bossen op zoek naar planten, fruit en groenten. Voor 
een stuk vlees of vis moesten we zelfs nog meer doen. Pas na die 
inspanning konden we eten bereiden en opeten. Je kunt dus zeggen dat 
ons lichaam erop is gebouwd om eerst iets te doen, voordat we gaan 
eten. 
 
Een belangrijke reden om niet te eten en wel hard te lopen is het 
verhogen van de vetverbranding. Dat is onder andere interessant als je 
wat kilo’s te zwaar bent en af wilt vallen. Vooral als je visceraal vet 
(buikvet) aan de hoge kant is. Visceraal vet is gevaarlijk vet, omdat het 
dicht bij de organen ligt. Een aantal dingen die goed werken om dit 
buikvet tegen te gaan zijn: 
 
1. Vetter eten 
2. Meer ontspannen 
3. Slim sporten 
4. Krachttraining 
5. En dus af en toe nuchter sporten 
 
Juist als je deze combinatie maakt ga je de ‘switch’ naar 
vetverbranding makkelijker maken. 
 
Suiker is een snel beschikbare brandstof, waarvan we minder op 
voorraad hebben en die we sneller verbranden. Vetten hebben we veel 
meer op voorraad en verbranden we langzamer, je kan er langer op 
teren. Met de bovenstaande 5 acties geef je het lichaam dus weer een 
seintje dat je naast suikers ook vetten hebt om te verbranden. 

https://www.prorun.nl/gezondheid/


 
Insuline en bloedsuiker 
Jij slaat net als ieder ander suiker op in de lever en in de spieren. Dat 
is handig, want ons brein kan alleen functioneren op die suikers. Als er 
een lage bloedsuikerspiegel dreigt te ontstaan geven de hersenen dan 
ook een seintje om die opgeslagen suikers (glycogeen) af te breken en 
op te nemen in het bloed. Zo blijf je scherp. Hetzelfde geldt voor een 
te hoge bloedsuikerspiegel. Als dat het geval is zal het hormoon 
insuline vanuit de alvleesklier worden afgegeven in het bloed om 
suikers juist op te laten slaan als glycogeen. Door eenmaal per week 
vóór het ontbijt te sporten, leeg je eerst die glycogeenvoorraad. 
Vervolgens vergroot je lijf de glycogeenvoorraad bij een goed herstel, 
dat heet supercompensatiecurve; je krijgt meer energie dan je 
voorheen had. Ook verlaag je het insulinepeil in het bloed. Doordat je 
de glycogeenvoorraad leegt, gaat het lijf vervolgens over op 
vetverbranding. Insuline is ook het hormoon dat zorgt voor vetopslag. 
Veel insuline houdt dus in dat je geen vet kunt vrijmaken. Door nuchter 
te lopen word je gevoeliger voor insuline. Hoe gevoeliger je 
lichaamscellen zijn voor insuline, hoe minder insuline je lichaam nodig 
heeft om suiker te kunnen verwerken. Dit is goed omdat hierdoor je 
algehele insulinespiegel minder hoog zal zijn. Je kunt dit bereiken met 
slim sporten, periodiek vasten en minder koolhydraten eten. Wanneer 
je dit sporten combineert met af en toe sporten op een lege maag, dan 
zal je insulinegevoeligheid nog meer stijgen. Naast een gezond gewicht 
helpt een hoge insulinegevoeligheid ook tot minder kans op ziektes 
zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. 
 
Wanneer eet je dan? 
Dat laat ik aan jou. Voor een maximale vetverbranding kan het lonen 
om niet direct na de training te eten. Je hebt natuurlijk trek, dus als je 
wilt eten, snap ik dat. Toch zijn je glycogeenvoorraden helemaal leeg 
en je lijf zit op dat moment lekker in de vetverbranding. Wanneer je 
dit nog een poosje vol kunt houden, is dit een nog grotere stimulans 
voor de vetverbranding. 
 
Nuchter hardlopen: hoe? 
Je hoeft natuurlijk niet elke training nuchter te sporten. Als je dit 1x 
per week doet is het resultaat al prima. Ik raad nuchter sporten af bij 
intensieve trainingen, zoals interval of bijvoorbeeld een HIT-training. 
Wel kun je het doen bij een rustige duurtraining. Als je nog helemaal 
niet zoveel loopt, raad ik je aan om eerst rustig je conditie op te 
bouwen en daarna het nuchter sporten erbij te gaan doen. 
 
Drinken 
Voordat je gaat sporten mag je natuurlijk wel wat drinken. Ik raad je 
aan om bijvoorbeeld wat water, thee of koffie te nemen. Die laatste 2 
dan natuurlijk zonder suiker. In koffie en sommige thee zit cafeïne. 
Van cafeïne krijg je meer energie. Daarnaast heeft cafeïne ook een 



positief effect op je hongergevoel, omdat het dit gevoel tijdelijk 
tegengaat. Cafeïne versnelt ook je stofwisseling met 3 tot 11 %, wat 
een positief effect op je vetverbranding heeft. 
 
Twijfel 
Bij twijfel kan je altijd iets meenemen om te eten voor als je echt te 
flauw wordt. Zeker in het begin. Als de suikers opraken ga je dat in het 
begin voelen. Je kan misschien duizelig of trillerig worden. Misschien 
krijg je zelfs wel hoofdpijn of enorme honger, doordat je 
bloedsuikerspiegel heel laag is. Waarschijnlijk heb je op zo’n moment 
genoeg aan even stoppen en wat water drinken. Als het gevoel weg is 
kan je verder lopen. Ga in het begin ook niet te lang. Je lichaam moet 
wennen aan het lopen op een nuchtere maag. Loop je normaal een half 
uur, probeer dan eerst een kwartiertje. Zo bouw je langzaam op. 
 
Welke sporten? 
Met hardlopen beoefen jij een ideale sport om nuchter te doen. 
Nuchter hardlopen of nuchtere duurtraining is perfect, omdat je 
makkelijk de intensiteit kan aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld ook bij 
wielrennen, zwemmen of wandelen. De gouden regels zijn: niet te 
intensief en niet te lang. 
 
Niet te intensief 
Als je een inspanningstest hebt gedaan en precies wat je omslagpunt is, 
dan kun je ongeveer 70-85% van je omslagpunt aanhouden. Voor 
nuchter sporten zijn dit perfecte zones om in te trainen en gewicht te 
verliezen. Weet jij dat niet? Dan kan de ademhaling een (iets minder 
precies) kompas voor je zijn: 
 
Kun je nog pauzeren na je uitademing, dan sport je te licht. 
Kun je de uitademing niet meer verlengen (langere uit- dan 
inademing), dan sport je te intensief. 
Kun je de uitademing nog verlengen (de uitademing is langer dan de 
inademing), dan zit je redelijk goed. 
Niet te lang 
Nuchter lopen wil je niet te lang doen. Je energieniveau neemt sterk af 
wanneer je meer dan een uur tot anderhalf uur gaat lopen. Vanaf dat 
punt kan je prestatie eronder lijden, maar ook je herstel zal langer 
duren. Dus als jij een pure duursporter bent die ook goed wil 
presteren, dan is het verstandig om wel een koolhydraatrijk ontbijt te 
nemen. Als je langer dan een uur, anderhalf uur gaat hardlopen, 
wielrennen of zwemmen, neem je wel een ontbijt. Met name bij 
hardlopen is uit onderzoek gebleken dat wanneer je verder dan 10 tot 
20 km hardloopt, je beter wel kunt ontbijten. Reden hiervoor is dat het 
lijf dan lange tijd moet presteren en dus energie nodig heeft. Zoals ik 
eerder aangaf is de snelste energiebron suiker. Je glycogeenvoorraden 
moeten goed aangevuld zijn voordat je aan zo’n inspanning begint. 
 



Als je zulke inspanningen toch zonder ontbijt gaat doen, dan loop je 
het risico dat je lijf spiermassa zal gaan afbreken om zichzelf van 
energie te voorzien. En dat wil je voorkomen. 
 
Wanneer kun je het beste nuchter hardlopen? 
Het zal je niet verrassen, maar de ochtend is het beste moment. Je zit 
dan al ongeveer 12 uur zonder eten, waardoor je suikervoorraden bijna 
leeg zijn. Zo ga je dus ook sneller over op vetverbranding. Als de 
ochtend niet uitkomt kun je ook op andere manieren experimenteren. 
Sla bijvoorbeeld de lunch eens over en ga dan eind van de middag 
sporten. Dan zit er ook al gauw 6-7 uur tussen het ontbijt en het lopen. 
Je kan ook lopen voor het avondeten en iets later gaan eten. Ga jij het 
ook een keer proberen? Let me know! 
 

Naar inhoudsopgave 

 

  3: FASCINATION WITH TRAIL RUNNING – THE MOST IMPORTANT POINTS 
Bron: https://www.datasport.com/en/essentials/  

Trail running is on everyone's lips. Gabriel Lombriser, national trail running 
coach, explains why and gives the most important tips. 

Why the fascination with «trail running»? 

It’s the simplicity of the sport that makes it so attractive. All I need - at least for 
shorter training units or trips - is a pair of running shoes and into nature I go. And 
because the topography, ground and weather offer me abundant variety, no two 
steps are the same. The positive side effect is that I can switch off very quickly and 
easily, yet still be in touch with myself because I need a high level of concentration 
at all times. 

Furthermore, unlike «normal» running, I usually have a goal with a summit and 
peak experience. The adventure factor is correspondingly high, as I often get to 
places I never would when hiking or mountain biking. 

When is a trail a trail? 

This question keeps popping up. For me, a trail is a trail when it's not a paved path. 
A gravel path is therefore not a trail for me. However, such paths are naturally 
always part of a training unit or running day. Hardly any running tours have 100% 
single trails. 

What makes running on trails so special with regard to the load on the 
musculoskeletal system? 

Due to the diversity of the trail, the load on the muscles is far less than with a road 
run. I too of course can get a lot of sore muscles when running off-road, especially 
on long downhill passages for which my body is not yet primed for. However, 
especially after long competitions, the muscles recover faster than after a long 
road race such as a marathon. Whereas after a marathon you really need to recover 
well for several weeks in order to rebuild your entire body structures, the recovery 

https://www.datasport.com/en/essentials/


phase after a trail running competition of the same duration is much shorter. 
However, there is no rule of thumb here, and it always depends on your running 
level, experience, age, and load tolerance. 

What is the best way to prepare for a trail running competition? 

It doesn't have to be a competition right from the start. If you want to start trail 
running, you should approach the challenges slowly and gradually make the training 
routes more difficult:  

Technical difficulties (runnability, ground, exposure) 

Topography: steepness up and down 

Distance: length of the entire training as well as the individual uphill or downhill 
passages 

Furthermore, it is always worth talking to experienced runners and running with 
them on the trails. A trail running course can also be very worthwhile for beginners 
as well as advanced runners. 

What special equipment do you need?  

The equipment should always be adapted to the environment. For a short training 
unit from home, I usually don't need more than my trail running shoes. As soon as 
I'm running in alpine terrain, I absolutely need a trail running backpack, or a 
running vest for:  

- Drinks: in the mountains there is usually wonderful glacier or mountain water. 
There are often also alps and farms where you can drink water from the fountain or 
refill your bottle. You can also take isotonic powder with you if you prefer. As a 
rule of thumb, 0.5 l of liquid per hour is a good quantity to drink. Correspondingly 
more in hot temperatures. 

- Rain or wind jacket: in stable conditions, a light jacket is sufficient protection 
against the wind. If it is likely to rain, a rain-proof jacket should definitely be 
included in your bag. 

- Nutrition: plenty of easily digestible snacks such as bars, dried fruits, and the 
like. A little salt in case you get cramps. 

- Mobile phone: a mobile phone is absolutely mandatory. You can (hopefully with 
reception) let family members know if you will arrive home later or notify the air 
rescue service in case of an emergency. Important: save emergency numbers and 
maybe also install a rescue app (e.g. the Rega app for Switzerland). Also install a 
weather app (e.g. MeteoSwiss) and the SBB app for all public transport. 

- Small pharmacy with important contents: wound disinfectant, plasters, rescue 
blankets, Kinesio tape. 

- Small change/credit cards for coffee stops, short cut by train and the like. 

- Sun protection: the sun is very strong in the mountains and you are often very 
exposed. A running cap is therefore an advantage. Sun cream is mandatory! 



- Poles: for longer tours it is worth taking folding poles with you. These can relieve 
the thighs on steep uphill passages. The upper body muscles can also be trained in 
this way. For steep downhill passages, the poles can also help reduce the load on 
the brake muscles.  

One more word on shoes: a good trail running shoe has a good profile: the profile 
can vary in height depending on the ground and difficulty of the trails. As a rule, a 
trail running shoe should be relatively straight to give you a good feel for the 
ground. Thick soles or firmly cushioned shoes are usually not so suitable. I like to 
feel I’m running like a chamois and not like a tractor. 

Naar inhoudsopgave 

 

  4: MUSCLE CRAMPS DURING SPORTS: CAUSES AND POSSIBLE SOLUTIONS 

Who doesn’t know this? The marathon is going really well and you're on your 
way to achieving a new best time when they suddenly strike at the 35-km mark: 
darned muscle cramps! 

This article is presented by the Swiss sports nutrition society Schriftzug 

WHY DO YOU GET CRAMPS? 

The sudden, unwanted, and painful contraction of all or part of a muscle can 
generally be caused by metabolic disorders or diseases at the level of the nerves. 
However, cramps can also occur in healthy people with no such disorders. These 
also include the classic cramps during sports.  

Attributing cramps during sports activities to heavy sweating and subsequent 
dehydration with or without major mineral (electrolyte) losses as well as changes 
in the mineral content of blood during exercise is a topic that is under continuous 
debate. However, cramps are more likely to be caused by an imbalance in the 
signal transmission between nerves and muscles. Nevertheless, the exact 
mechanism of exercise-associated cramps is not yet fully understood.  

The following aspects are currently being discussed as potential factors that 
increase the risk of muscle cramps during sports: higher (than usual) load intensity, 
number of cramps already suffered, training in a humid and hot environment, 
fatigue. Moreover, men seem to be more susceptible to cramps than women. It is 
assumed that various triggers contribute to the occurrence of cramps, not just a 
single cause.   

WHAT ABOUT MAGNESIUM? 

The scientific literature on magnesium and cramps is generally very sparse. But 
according to the most recent summary of all properly conducted studies, the 
magnesium supplements taken by adults who suffer cramps of any kind do not 
significantly prevent cramps. As mentioned above, there are no properly conducted 
studies of exercise-associated cramps. The blanket promise that magnesium will 
help with cramps during sports cannot therefore be supported from a specialist 
point of view. And the use of magnesium supplements to treat leg cramps during 
pregnancy is no more effective than a placebo or doing nothing at all.  

 



Magnesium is involved in hundreds of metabolic reactions, including the provision 
of energy. In the case of a magnesium deficiency, in addition to the occurrence of 
muscle cramps, almost the entire metabolism would crash… Since muscle cramps 
during sports obviously do not coincide with a completely derailed metabolism, the 
assumption of a causal relationship between magnesium deficiency and cramps is 
already difficult to sustain on a theoretical level. 

Sometimes magnesium is also taken directly before a performance. However, the 
available data cannot support this use in sports either. 

TOO MUCH MAGNESIUM AT ONCE 

While it is virtually impossible to absorb too much magnesium from natural, non-
fortified foods, this can happen quite easily if supplements are taken on a regular 
basis. Accordingly, the side effects of too much magnesium have so far only been 
described for supplements. 

The so-called tolerable upper intake level for magnesium via supplements (and 
fortified foods) – or the intake that must not be exceeded in the long term – is only 
250 mg per day. Too much magnesium via supplements or fortified foods increases 
the risk of diarrhoea. In addition, it can inhibit the absorption of iron or zinc. 

WHAT CAN BE DONE AGAINST CRAMPS? 

Looking the possible causes of cramps during sports identifies the measures needed 
to avoid them. Even if not particularly spectacular, the relevant measures should 
involve good training practices, including ideal training or competition preparation. 
This includes sufficient recovery, especially after hard training units, as well as a 
sensible diet during the training/competition along with an adequate fluid intake. 
As soon as you get close to or even exceed your physical limit, the risk of cramps 
increases. Stretching seems to be the most effective method for the acute 
treatment of cramps. 

CONCLUSION 

Magnesium should ideally be ingested through your normal diet and not as a 
supplement. This ensures you will hardly ever consume too much magnesium. And 
with a reasonably varied food selection, if you don't have a (metabolic) disease, 
you won't have to worry about a magnesium deficiency. 

Naar inhoudsopgave 

 



  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

Gulbergtraining, 11 mei 2022 

 
Album  
 

Koning van Spanje Trail, 14 mei 2022 

 
Album 

https://photos.app.goo.gl/QnXs55uQFjCde1G76
https://photos.app.goo.gl/5NS5VhhCRPTQm49CA


 

  6: RUNNING-PUBLICATIES 

  HTTPS://ISSUU.COM/RUNNINGINSIGHT/ 

APRILNUMMER 

Naar inhoudsopgave 

 

  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

Als je weer eens mee wilt doen aan een leuk en uitdagend evenement: 

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

5 juni Trailrun Leudal Heythuysen (bij Weert), 13/21km 

12 juni Maastrichts Mooiste 5, 10, 16km 

19 juni Vaderdaglopen Sint-Oedenrode 5/10/21km 
Clubkampioenschap! 

31 juli Halve Marathon Rotterdam 5 / 10,5 / 21km 

7 sept Hypotheker Beekloop 4/8/12/16km 

18 sept Freedom Run 4/8/10 mile 

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Uitnodiging busreis naar de halve marathon van Egmond op zondag 8 januari 

2023 

Op zondag 8 januari 2023 staat alweer de kwart en halve marathon van Egmond op 

het programma. 

Al een aantal jaren organiseert Eindhoven Atletiek een super gezellige busreis naar 

deze wedstrijd, waar lopers van vele atletiekverenigingen en loopgroepen graag bij 

aanhaken. Files en slecht weer zijn echt heel wat draaglijker in een bus, waar je 

https://issuu.com/runninginsight/
https://issuu.com/runninginsight/docs/running_insight_4.1.2022
https://www.trailrunleudal.nl/
https://www.maastrichtsmooiste.nl/
https://www.fortuna67.nl/index.php/vaderdaglopen-20-juni-2021/152-programma/1870-programma-vaderdaglopen-2014
https://www.halvemarathonvanrotterdam.nl/
https://www.eindhovenatletiek.nl/wedstrijden-en-activiteiten/wedstrijden/hypotheker-beekloop/
https://www.libertyloop.nl/
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.ultratiming.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents


gratis van eten en drinken wordt voorzien. Het vertrek- en aankomstpunt is net als 

vorig jaren vanaf onze accommodatie in Eindhoven. Vertrektijd van de bussen is om 

07.30 uur vanuit Eindhoven en om 16.30 uur vertrekken we weer naar Eindhoven.  

Bij voldoende belangstelling laten we ook een bus om 09.00 uur vertrekken. Deze 

bus is niet geschikt voor de deelnemers aan de kwart marathon want deze bus komt 

daarvoor te laat aan in Egmond. 

Bij deze nodigen we lo(o)p(st)ers/wandelaars/supporters etc. van harte uit om 

deel te nemen aan deze busreis. De kosten voor deze busreis bedragen slechts 

24,00 euro per persoon, inclusief gratis drankjes en hapjes in de bus. 

De aanmelding voor de busreis sluit op 31 december 2022. Mocht een van de bussen 

onderbezet zijn, is de volgorde van aanmelden bepalend of je wel of niet mee 

kunt. Je kunt je inschrijven voor de busreis via www.inschrijven.nl 

Er is een extra veld waarop je aan kunt geven bij welke vereniging of groep je 

hoort. Geef s.v.p. duidelijk op bij welke (loop)groep je hoort, zodat we kunnen 

zorgen dat je in dezelfde bus komt te zitten als je loopmaatjes. 

De inschrijvingskosten voor de wedstrijd zijn niet inbegrepen. Je moet niet 

vergeten zelf in te schrijven voor de wedstrijd. Wacht hier niet te lang mee want 

de limiet voor het maximale aantal deelnemers is altijd erg snel bereikt. 

Mogen we je ook verwelkomen op 8 januari a.s.? Voor eventuele,vragen kunnen 

jullie terecht bij Joop Broeders via joop.broeders@eindhovenatletiek.nl   of 06-

12422389 

Naar inhoudsopgave 

 

  8: DOES PICKLE JUICE RELIEVE MUSCLE CRAMPS? 
Bron: https://www.cooperinstitute.org/2016  

 Muscle cramps during exercise are a frustrating challenge for many athletes, with 
80% of triathletes and 50% of football players experiencing cramps during 
competition or training. At one time, it was thought that dehydration and/or low 

levels of electrolytes such as sodium, 
potassium, and magnesium were the 
cause. In fact, many athletes tout the 
benefits of pickle juice, which is high 
in electrolytes, to relieve muscle 
cramps. Research, however, 
demonstrates that when most 
individuals are cramping, blood levels 
of electrolytes, as well as hydration 
levels are normal (Sulzer et al., 
2005). So what really causes exercise-
associated muscle cramps?  

Recent research suggests that the 
nervous system is the likely cause. Alpha motor neurons are nerves located in the 
brain stem and spinal cord. These nerves communicate with muscle, telling it when 
to contract. Muscles fatigue increases the activity of alpha motor neurons, 

mailto:joop.broeders@eindhovenatletiek.nl
https://www.cooperinstitute.org/2016


stimulating the muscle to maintain a sustained contraction (Schwellnus et al., 
1997, Miller et al, 2010b), producing muscle cramps. 

When a muscle fatigues, receptors in the muscle (muscle spindle and Golgi Tendon 
Organ) alter activity in the alpha motor neurons. For example, muscle fatigue 
increases the activity of the muscle spindle which is responsible for the stretch 
reflex. When triggered, the stretch reflex causes the muscle to contract by 
increasing alpha motor neuron activity; this means more messages to the muscle 
for contraction. In addition, other spinal reflexes are triggered which block muscle 
relaxation (Golgi Tendon Organ, GTO), further contributing to muscle cramps. 

Now, you might be saying, wait a minute, pickle juice works for me. Yes, there is 
research showing pickle juice shortens muscle cramp duration, but not because of 
its high electrolyte concentration. In fact, it takes about 30 minutes for even small 
volumes (2/3 cup) of pickle juice to leave the stomach (Miller et al., 2010a). 
Hence, blood electrolyte levels would not increase quickly enough to explain cramp 
relief. However, the acetic acid in pickle juice is ‘noxious tasting’ and proposed to 
chemically stimulate a reflex in the back of the throat. This reflex has been shown 
to decrease activity in the alpha motor neurons which causes muscle relaxation. 
You don’t even have to swallow the pickle juice to trigger the reflex, which can 
relieve cramps in less than 3-4 minutes (Miller, 2010b). It is possible that other 
noxious tasting substances may also provide relief from exercise-associated muscle 
cramps. 

Note that hydration and electrolyte balance during exercise are still important for 
optimal performance. Our body is 60% water by weight, and muscle is 
approximately 75% water. Dehydration decreases the ability of the cardiovascular 
system to provide adequate blood flow to both the working muscle and skin for 
cooling. The right balance of electrolytes is important to keep the heart and 
muscle functioning properly during exercise. 

Naar inhoudsopgave 

 

  9: HIELSPOOR; WAT KUN JE ER TEGEN DOEN? 
Bron: https://www.prorun.nl/gezondheid/de-hielblessure  

Hielspoor is een vervelende en pijnlijke blessure. Wat kun je doen om er snel van 
te herstellen? 

Wat is hielspoor? 
Fasciitis plantaris is een overbelastingblessure ter hoogte van de aanhechting van 
depeesplaat van de voet (fascia plantaris) aan de binnen-onderzijde van de hiel. 

De peesplaat is het sterke weefsel aan de onderzijde van de voet. Het verbindt de 
tenen en de hak. Het vormt samen met de spieren en botten de voetboog. Bij de 
aanhechting aan het bot zijn er degeneratieve afwijkingen van de peesplaat door 
herhaaldelijke kleine scheurtjes. Soms laat een röntgenfoto een verkalking zien 
(hielspoor), ontstaan door de voortdurende trekkrachten van de peesplaat aan het 
bot. Dit veroorzaakt echter geen klachten. 

De kenmerkende klachten bij een hielspoor zijn: 

Een scherp gelokaliseerde, messcherpe pijn en/of zwelling aan de binnenzijde van 
de hiel, diep onder het vetkussen van de hiel. 

https://www.prorun.nl/gezondheid/de-hielblessure


Pijn bij belasting; ontlasting of rust geeft vrijwel direct vermindering van de pijn. 
’s Nachts kan de pijn wel nazeuren. 

Er is sprake van startklachten en ochtendstijfheid. Dit houdt in dat de pijn erger is 
wanneer het gebied rond de hiel koud en samengetrokken is, zoals ’s morgens bij 
het opstaan of na gerust te hebben na inspanning. 

De blessure 

Wat moet je doen? Eerste hulp! 

Over het algemeen geldt als vuistregel: gedoseerde rust, onbelast oefenen, koelen, 
rekken en het dragen van goed, stevig schoeisel zijn belangrijk om de klachten te 
doen verminderen. 

Bij pijn en zwelling geeft ijsmassage vaak verlichting. Maak gebruik van een 
smeltend ijsklontje of van een papieren bekertje met ijs. Masseer hiermee de 
pijnlijke plaats. In het algemeen is 5 tot 8 minuten lang genoeg. Herhaal dit enkele 
malen per dag. 

Voetzoolmassage of rollen van de voet over een tennisbal ontspant de peesplaat en 
voetspieren. 

Bij voeten met een doorgezakt lengtegewelf (platvoeten) of bij een sterke neiging 
tot proneren (naar binnen knikken) wordt de peesplaat bij sporten te veel belast. 
Bij een zeer strakke voetboog, zoals bij holvoeten, komt de peesplaat bij het 
afwikkelen evenzeer onder druk te staan. Zorg dat de voet optimaal ondersteund 
wordt met een inlegzool, stevige schoenen en/of een tape. 

Het is zinvol om tijdelijk gebruik te maken van een schokdempende hakverhoging. 
Er zijn speciale inleghielen verkrijgbaar, bestaande uit schokabsorberend 
materiaal, met een uitsparing van nog zachter materiaal op de plaats van de pijn. 
Het voordeel van de hakverhoging is dat de spanning van de peesplaat wordt 
afgehaald, doordat de kuitspieren minder gespannen staan. 

Hoe zorg je voor het beste herstel? 

Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn, kan er begonnen 
worden met de opbouw van de belasting. Bij deze opbouw is pijn het signaal om 
rust te houden. Let op: de pijngrens dus niet overschrijden, want dat vertraagt de 
genezing! De opbouw van de belasting verloopt in de drie onderstaande stappen. 

Stap 1. Verbeteren van de normale functie 

Rekken van de voetspieren. Dit kan men doen door te knielen op één been, terwijl 
de tenen op de grond blijven. Geeft dit onvoldoende rek, pak dan de tenen van één 
voet met de hand vast en trek de tenen en voet zoveel mogelijk naar achteren. 

Rekken van de lange kuitspieren. Maak met het gezonde been een stap naar voren, 
zover dat de hak van de andere voet net niet van de vloer los komt. De knie van 
het geblesseerde been blijft gestrekt. Verplaats het gewicht van de achterste voet 
naar de voorste voet en druk daarbij de hak van het achterste been stevig in de 
grond. Plaats eventueel de handen tegen een vast voorwerp (niet veren). De rek 
moet gevoeld worden boven in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 
tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer. 



Rekken van de korte kuitspieren. Buig nu van dezelfde uitgangspositie als hierboven 
de knie van het achterste (geblesseerde) been zover dat de hak net niet van de 
vloer loskomt (niet veren). De rek moet gevoeld worden laag in de kuit. Doe dit 15 
tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer. 

Versterken van de voetspieren. Ga op een stoel zitten. Schrijf het alfabet in de 
lucht met de voet van het geblesseerde been. Rol met de tenen van de 
geblesseerde voet een uitgevouwen handdoek op door grijpbewegingen te maken. 
Herhaal dit 10 tot 20 keer. 

Stap 2. Opbouw van de sportbelasting 

Zodra iemand in staat is om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren 
en wandelen zonder pijn mogelijk is, kun er weer aan sporten gedacht worden. 
Hieronder staan enkele oefeningen om op te bouwen naar de sportbelasting. 

Ga langzaam op je tenen staan en houd dit 10 tot 20 seconden vast. Langzaam 
weer zakken op de platte voet. Voer deze oefening eerst uit met twee benen 
tegelijk en vervolgens alleen steunend op de geblesseerde voet. 

Loop op de tenen en loop op de hakken. 

Maak kleine, snelle pasjes op de plaats, afwisselend steunend op het linker- en 
rechterbeen. 

Gaat dit goed, begin dan met hardlopen. Begin met rustig inlopen, daarna wat 
versnellingsloopjes, gevolgd door draai- en keeroefeningen. Bouw tot slot korte 
sprints in. 

Vervolgens kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, 
schaatssprongen en hinkelen. 

Hoe voorkom je herhaling? 

Helaas is een fasciitis plantaris niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico 
verminderd worden door aandacht te besteden aan het volgende: 

Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd 
van elk minimaal 10 minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht voor correct 
uitgevoerde rekoefeningen. Vooral de rekoefeningen voor de voet- en kuitspieren 
zijn belangrijk. 

Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan 
wennen aan de extra belasting. 

Draag stevige, goed passende schoenen met een stevig hielstuk en goede 
ondersteuning van het lengtegewelf en het dwarsgewelf van de voet. 

Maak ook buiten het sporten gebruik van goede schoenen. 

Hoe nu verder? 

Voor een optimale begeleiding en een analyse van de factoren die van invloed zijn 
geweest voor het ontstaan van de blessure, is het raadzaam om een 
sportfysiotherapeut raad te plegen. Met behulp van echografie kan de juiste 
diagnose gesteld worden. 



 

Tevens kan een voet- en loopanalyse extra informatie geven betreffende de stand 
van de voeten. Deze informatie kan gebruikt worden om zolen op maat te maken. 
Over het algemeen kan het schoeisel het beste aangemeten worden in een 
(hardloop) speciaal zaak. 

Naar inhoudsopgave 

 

 10: HOW TO USE HILL INTERVALS FOR STRONGER CLIMBING 

An overview of the biomechanics of hill running, how and when to do hill intervals, 
and why they'll make you stronger. 

Lees trail runner-artikel 

Naar inhoudsopgave 

 

 11: SAUCONY ROADSHOW EINDHOVEN 

Op donderdag 9 juni komt de Saucony Ride roadshow naar Eindhoven. Runnersworld 
Eindhoven (Willemstraat) organiseert dan een leuke training waarbij je de nieuwe 
Saucony Ride 15 meteen kan testen. 

Vanuit de winkel zullen de deelnemers naar de Karpendonkse plas lopen waar je 
schoenen zal wisselen en er een leuke training verzorgd wordt. Na afloop lopen de 
deelnemers terug naar de winkel waar het tijd is voor de 3e helft. 

Meer informatie kun je vinden op de site: 

https://www.runnersworldeindhoven.nl/nl/pages/saucony-ride-15-roadshow/ 

Hier kun je ook inschrijven. Deelname is gratis. Deelnemers ontvangen ook nog een 
functioneel loopshirt. 

Naar inhoudsopgave 

 

 12: BLAREN: HET WAT, WAAROM EN HOE (NIET) 
Bron: https://www.prorun.nl/gezondheid/blaren-het-wat-waarom-en-hoe-niet  

Eén op de 5 lopers krijgt te maken met blaren. Hoe voorkom je het? 

Een schurend, brandend gevoel. Een paar kilometer later toch een wat stekende 
pijn. En als je thuis komt en je schoen uittrekt is daar de schuldige: een blaar. 

Onderzoek tijdens de Twin Cities Marathon liet zien dat 1 op de 5 lopers te maken 
krijgt met blaren. De meeste blaren komen voor op de uiteinden van de tenen, de 
bal van de voet en de hiel. Meestal verdwijnen ze na een tijdje automatisch. Toch 
moeten blaren niet worden genegeerd. Behalve dat ze behoorlijk pijnlijk zijn, kan 
het in het ergste geval leiden tot bloedvergiftiging als gevolg van een infectie. 

https://www.trailrunnermag.com/training/trail-tips-training/how-to-use-hill-intervals-for-stronger-climbing/?utm_campaign=TRU%20-%20NL%20-%20Editorial%20Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=214105305&_hsenc=p2ANqtz-9Dtwrnw2-TRmQFBeodr5w0WhC5TIk4Oawhwv_Hlxx74
https://www.runnersworldeindhoven.nl/nl/pages/saucony-ride-15-roadshow/
https://www.prorun.nl/gezondheid/blaren-het-wat-waarom-en-hoe-niet


 

Oorzaken en remedies 

Hitte, vocht, slecht passende schoenen, een toename van belasting of een 
onbekende ondergrond zijn risicofactoren voor blaren. Door herhaaldelijke wrijving 
worden de huidcellen als het ware uit elkaar getrokken. Vervolgens vult het 
aangetaste gebied zich met vocht. Blaren komen vooral voor op plaatsen met een 
harde hoornlaag zoals de handpalmen en de voetzolen. Verhogen vochtige voeten 
de kans op blaren, hele natte of hele droge voeten ontwikkelen juist minder vaak 
blaren. 

Bakerpraatjes of bewezen effectief? 

Goed passende schoenen en sokken van ademend materiaal (acryl, geen katoen of 
wol), zijn bewezen effectief tegen het ontstaan van blaren. Andere veelgebruikte 
methoden lijken niet altijd zo goed te werken als we denken. Zo zweren sommige 
mensen bij talkpoeder en anti-zweet middelen, maar onderzoek laat zien dat 
gebruik hiervan het ontstaan van blaren niet vermindert. Het dragen van twee paar 
sokken van verschillende materialen over elkaar te dragen of de huid te 
behandelen met speciale verhardende crème lijken dan weer wel te helpen. 

Lopen met een blaar 

Ga je lopen met een blaar dan is het beste om gebruik te maken van een speciale 
blarenpleister. Nogal eens wordt vaseline gebruikt om de blaar vochtig te houden 
en de wrijving te verminderen. Dit werkt alleen bij kortdurende trainingen (of 
wedstrijden). Loop je langer dan een uur dan zorgt vaseline juist voor meer 
wrijving. 

Wel of niet doorprikken en afscheuren? 

Pas wanneer driekwart van de huid rondom de blaar los zit is het verstandig deze 
los te trekken. In de andere gevallen zorgt de huid voor bescherming tegen 
bacteriën. Zorg er wel voor dat je schone handen hebt en gebruik een 
gesteriliseerd pincet, mesje of schaartje (niet in een vlam houden, er kunnen 
verbrandingsresten in de wond komen). 

Het doorprikken van blaren wordt alleen aangeraden als blaren groter zijn dan 5 
mm en liefst pas 24 uur naar het ontstaan van de blaar. 

Getrainde voeten, minder blaren 

Na herhaaldelijke belasting verandert de huid. De hoornlaag wordt dikker op 
plaatsen waar de belasting groter is (eelt) waardoor de kans op blaren wordt 
verkleind. 

Naar inhoudsopgave 



 

KORTINGSAFSPRAKEN met RØNNØR en RUNNERSWORLD 

Zowel met RØNNØR (van Kari en André, voorheen Run2Day) aan de 
Geldropseweg 19 dat al jaren onze clubkleding prima verzorgt, als 
met Runnersworld aan de Willemstraat hebben we een goede relatie. 

Beide zaken bieden je een uitgebreide voetanalyse om een zo goed mogelijk advies 
te geven welk type schoen het best bij je past. Daarnaast krijg je als lid van 
Loopgroep Blixemsnel (vermeld dat vooral!) bij beide 10% cash-korting. rønnør 
sponsort bovendien prijsjes en materialen voor ons evenement Marathonestafette 
Blixemsnel in het laatste weekend van de basisschoolvakantie en levert onze 
clubkleding. 

Bij Runnersworld krijgen we bij aankoop van schoenen bovendien een paar 
loopsokken gratis bij en wordt € 5,00 geschonken aan de clubkas (hiervan 
bekostigen we een deel van de jaarlijkse terrasborrel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO'S: Mocht je foto's hebben die je via de website wilt delen, stuur ze me toe. 
Of stuur de link aan mij om te publiceren. 
Hebben jullie suggesties voor deze nieuwsbrief, laat het me weten via  
vincent@blixemsnel.nl.     

mailto:vincent@blixemsnel.nl
mailto:vloemans@zonnet.nl
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